ΥΑ 109088 οικ./12.12.2011 (ΦΕΚ Β΄ 2824/14.12.2011)
∆ιαδικασία αναγνώρισης τίτλων δια̟ίστευσης διαµεσολαβητών –
Θέσ̟ιση Κώδικα ∆εοντολογίας δια̟ιστευµένων διαµεσολαβητών και
Καθορισµός κυρώσεων για ̟αραβάσεις αυτού

Ο Υ̟ουργός ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρω̟ίνων ∆ικαιωµάτων

Έχοντας υ̟όψη:
1 Τις διατάξεις του άρθρου 7 ̟αρ. 2 του νόµου 3898/2010 (Α' 211).
2. Το γεγονός ότι α̟ό τις διατάξεις αυτής της α̟όφασης δεν ̟ροκαλείται δα̟άνη εις
βάρος του κρατικού ̟ροϋ̟ολογισµού, α̟οφασίζουµε:

Α.

Καθορίζουµε

τη

διαδικασία

αναγνώρισης

τίτλων

δια̟ίστευσης

διαµεσολαβητών α̟ό φορέα κατάρτισης της αλλοδα̟ής ως έξης:
Οι τίτλοι δια̟ιστευµένου διαµεσολαβητή α̟ό φορέα κατάρτισης της αλλοδα̟ής
αναγνωρίζονται ως ισότιµοι α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή Πιστο̟οίησης ∆ιαµεσολαβητών κατά
την ακόλουθη διαδικασία:
1. Οι ενδιαφερόµενοι υ̟οβάλλουν αίτηση για αναγνώριση τίτλου δια̟ιστευµένου
διαµεσολαβητή. Η εν λόγω αίτηση υ̟οβάλλεται σε ειδικό έντυ̟ο, το ο̟οίο
καθορίζεται α̟ό την Ε̟ιτρο̟ής Πιστο̟οίησης ∆ιαµεσολαβητών και α̟οτελεί
υ̟εύθυνη δήλωση για την ακρίβεια των ̟ραγµατικών γεγονότων ̟ου αναφέρονται
σ’ αυτήν. Η Ε̟ιτρο̟ή Πιστο̟οίησης ∆ιαµεσολαβητών µ̟ορεί να ζητεί ̟ρόσθετα
στοιχεία και να καλεί τον ενδιαφερόµενο για συµ̟ληρωµατικές ε̟εξηγήσεις.
2. Το έντυ̟ο της αίτησης συνοδεύεται α̟ό τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Ε̟ικυρωµένο αντίγραφο του τίτλου ̟ιστο̟οίησης.
β) Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα, µε εκτενή αναφορά στις σ̟ουδές, ξένες
γλώσσες, συµµετοχές σε σεµινάρια, συνέδρια, ερευνητικά ̟ρογράµµατα κλ̟, καθώς
και σε τυχόν ̟εραιτέρω εκ̟αίδευση και εµ̟ειρία σε διαδικασίες διαµεσολάβησης.
γ) Πιστο̟οιητικό του φορέα κατάρτισης ̟ου α̟ευθύνεται στην Ε̟ιτρο̟ή
Πιστο̟οίησης ∆ιαµεσολαβητών του άρθρου 6 ̟αρ. 1 του νόµου 3898/2010, µε το
ο̟οίο βεβαιώνεται:
αα) ο συνολικός αριθµός των ωρών εκ̟αίδευσης,
ββ) η διδαχθείσα ύλη,
γγ) ο τό̟ος διεξαγωγής της εκ̟αίδευσης,

δδ) ο αριθµός των συµµετεχόντων,
εε) ο αριθµός και τα ̟ροσόντα των εκ̟αιδευτών,
ζζ) η διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης των υ̟οψηφίων και ο τρό̟ος
κατοχύρωσης του αδιάβλητου χαρακτήρα αυτών.
3. Εάν η εκ̟αίδευση και αξιολόγηση έγινε στην ηµεδα̟ή α̟ό φορέα αλλοδα̟ής
̟ροέλευσης, ̟έραν των ανωτέρω δικαιολογητικών, α̟αιτείται και ̟ιστο̟οιητικό του
φορέα κατάρτισης ̟ου α̟ευθύνεται στην Ε̟ιτρο̟ή Πιστο̟οίησης ∆ιαµεσολαβητών
του άρθρου 6 ̟αρ. 1 του νόµου 3898/2010, µε το ο̟οίο βεβαιώνεται ότι η ̟οιότητα
της ̟αρασχεθείσας εκ̟αίδευσης και αξιολόγησης είναι εφάµιλλη εκείνων ̟ου θα
̟αρείχοντο, εάν η εκ̟αίδευση είχε γίνει στο κράτος ̟ροέλευσης του φορέα
κατάρτισης.
4. Ο Πρόεδρος της Ε̟ιτρο̟ής αναθέτει το φάκελο του ενδιαφερόµενου σε µέλος της
Ε̟ιτρο̟ής, το ο̟οίο, µετά τη συγκέντρωση των α̟αραίτητων στοιχείων, συντάσσει
εισήγηση ̟ου την υ̟οβάλλει στον Πρόεδρο. Η εισήγηση µε το σχετικό φάκελο
εισάγεται α̟ό τον Πρόεδρο ̟ρος συζήτηση ενώ̟ιον της Ε̟ιτρο̟ής Πιστο̟οίησης
∆ιαµεσολαβητών εντός 15 ηµερών α̟ό την υ̟οβολή της εισήγησης και η α̟όφαση τη
Ε̟ιτρο̟ής Πιστο̟οίησης ∆ιαµεσολαβητών λαµβάνεται εντός 15 ηµερών.
5. Η Ε̟ιτρο̟ή Πιστο̟οίησης ∆ιαµεσολαβητών δέχεται την ισοτιµία του τίτλου δια̟ίστευσης,
εφόσον ο εν λόγω τίτλος ̟ροέρχεται α̟ό αναγνωρισµένου κύρους φορέα της αλλοδα̟ής και ο
ενδιαφερόµενος έχει α̟οδεδειγµένη εµ̟ειρία τριών τουλάχιστον συµµετοχών σε διαδικασίες
διαµεσολάβησης ως διαµεσολαβητής ή βοηθός διαµεσολαβητή ή νοµικός ̟αραστάτης ενός εκ
των µερών. Η Ε̟ιτρο̟ή µ̟ορεί, κατά την κρίση της, να ζητήσει α̟ό τον ενδιαφερόµενο την
υ̟οβολή του σε συµ̟ληρωµατική εξέταση, ιδίως στην ̟ερί̟τωση ̟ου η κατάρτιση του
̟ραγµατο̟οιήθηκε στην ηµεδα̟ή α̟ό φορέα αλλοδα̟ής ̟ροέλευσης. Αναφορικά µε την
αναγνώριση ισοτιµίας τίτλου δια̟ίστευσης ̟ου έχει α̟οκτηθεί στην αλλοδα̟ή ή α̟ό
αναγνωρισµένου κύρους φορέα κατάρτισης αλλοδα̟ής ̟ροέλευσης κατό̟ιν εκ̟αίδευσης
̟αρασχεθείσας στην Ελλάδα, η Ε̟ιτρο̟ή Πιστο̟οίησης ∆ιαµεσολαβητών δύναται να δέχεται
την ισοτιµία του τίτλου δια̟ίστευσης, ακόµη και εάν ο ενδιαφερόµενος δεν έχει α̟οδεδειγµένη
εµ̟ειρία τριών τουλάχιστον συµµετοχών σε διαδικασίες διαµεσολάβησης ως διαµεσολαβητής ή
βοηθός διαµεσολαβητή ή νοµικός ̟αραστάτης ενός εκ των µερών, εφόσον α̟ό τα εν γένει
στοιχεία του φακέλου του ενδιαφεροµένου ̟ροκύ̟τει αναµφισβήτητα η συνεχής ε̟ιµόρφωση
του και η συστηµατική του ενασχόληση µε το θεσµό της διαµεσολάβησης και εφόσον ο τίτλος
αυτός α̟οκτήθηκε µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2012.

6. Με την υ̟οβολή της αίτησης καταβάλλεται ̟αράβολο υ̟έρ του ∆ηµοσίου ̟ου
καθορίζεται στο ̟οσό των εκατόν ̟ενήντα (150) Ευρώ.

Σηµείωση: Η ̟αρ. 5 τρο̟ο̟οιήθηκε ως άνω µε την ΥΑ 107309 οικ./20.12.2012 (ΦΕΚ
Β΄ 3417/21.12.2012). Η αρχική ̟αρ. 5 είχε ως ακολούθως: «5. Η Ε̟ιτρο̟ή Πιστο̟οίησης
∆ιαµεσολαβητών δέχεται την ισοτιµία του τίτλου δια̟ίστευσης, εφόσον ο εν λόγω τίτλος
̟ροέρχεται α̟ό αναγνωρισµένου κύρους φορέα της αλλοδα̟ής και ο ενδιαφερόµενος έχει
α̟οδεδειγµένη εµ̟ειρία τριών τουλάχιστον συµµετοχών σε διαδικασίες διαµεσολάβησης ως
διαµεσολαβητής ή βοηθός διαµεσολαβητή ή νοµικός ̟αραστάτης ενός εκ των µερών.
∆ιαφορετικά, η Ε̟ιτρο̟ή µ̟ορεί, κατά την κρίση της, να ζητήσει α̟ό τον ενδιαφερόµενο την
υ̟οβολή του σε συµ̟ληρωµατική εξέταση, ιδίως στην ̟ερί̟τωση ̟ου η κατάρτιση του
̟ραγµατο̟οιήθηκε στην ηµεδα̟ή α̟ό φορέα αλλοδα̟ής ̟ροέλευσης».

Β. Θεσ̟ίζουµε Κώδικα ∆εοντολογίας δια̟ιστευµένων διαµεσολαβητών ως εξής:

Άρθρο 1
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ
1.1 Προσόντα
Οι διαµεσολαβητές ̟ρέ̟ει να είναι δια̟ιστευµένοι α̟ό έγκυρο φορέα εκ̟αίδευσης
και δια̟ίστευσης διαµεσολαβητών. Στους ̟αράγοντες ̟ου λαµβάνονται υ̟όψη εν
̟ροκειµένω ̟εριλαµβάνονται η κατάλληλη ε̟αγγελµατική κατάρτιση και η διαρκής
ενηµέρωση της εκ̟αίδευσης και της ̟ρακτικής τους εξάσκησης όσον αφορά τις
δεξιότητες διαµεσολάβησης, λαµβανοµένων υ̟όψη των τυχόν σχετικών ̟ροτύ̟ων ή
συστηµάτων δια̟ίστευσης.

1.2. ∆ιορισµός
Ο διαµεσολαβητής συνεννοείται µε τα µέρη σχετικά µε τις κατάλληλες ηµεροµηνίες
για τη διεξαγωγή της διαµεσολάβησης. Πριν α̟οδεχθεί τον διορισµό του, ο
διαµεσολαβητής ̟ρέ̟ει να βεβαιωθεί ότι διαθέτει τις γνώσεις και τα ̟ροσόντα ̟ου
α̟αιτούνται για τη διεξαγωγή της διαµεσολάβησης και, εφόσον του ζητηθεί, ̟αρέχει
στα µέρη ̟ληροφορίες σχετικά µε τις γνώσεις και την ̟είρα του.

1.3 ∆ιαφήµιση/̟ροώθηση των υ̟ηρεσιών του διαµεσολαβητή

Οι διαµεσολαβητές δύνανται να ̟ροωθούν τις υ̟ηρεσίες ̟ου ̟ροσφέρουν, κατά
τρό̟ο ε̟αγγελµατικό, ειλικρινή και αξιο̟ρε̟ή.

Άρθρο 2
ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑ
2.1 Ανεξαρτησία και ουδετερότητα
Ο διαµεσολαβητής δεν ε̟ιτρέ̟εται να αναλάβει εργασία και, αν την έχει ήδη
αναλάβει, δεν ε̟ιτρέ̟εται να τη συνεχίσει εάν ̟ροηγουµένως δεν καταστήσει
γνωστές τις τυχόν ̟εριστάσεις οι ο̟οίες ενδέχεται να ε̟ηρεάσουν ή να δώσουν την
εντύ̟ωση ότι ε̟ηρεάζουν την ανεξαρτησία του το ίδιο ισχύει για κάθε σύγκρουση
συµφερόντων. Η υ̟οχρέωση γνωστο̟οίησης τέτοιων ̟εριστάσεων ισχύει εις το
διηνεκές και καθ' όλη τη διάρκεια της διαµεσολάβησης. Περιστάσεις ̟ου αναφέρεται
̟ιο ̟άνω ̟εριλαµβάνουν:
α) κάθε ̟ροσω̟ική ή ε̟αγγελµατική σχέση µε ένα α̟ό τα µέρη
β) ο̟οιοδή̟οτε οικονοµικό ή άλλο συµφέρον, άµεσο ή έµµεσο, α̟ό την έκβαση της
διαµεσολάβησης
γ) το γεγονός ότι ο διαµεσολαβητής ή άλλο στέλεχος της εταιρείας για την ο̟οία
εργάζεται έχει ενεργήσει κατά το ̟αρελθόν υ̟ό άλλη ιδιότητα ̟λην του
διαµεσολαβητή για κά̟οιο α̟ό τα µέρη.
Σε τέτοιες ̟ερι̟τώσεις ο διαµεσολαβητής ε̟ιτρέ̟εται να α̟οδεχθεί να αναλάβει
καθήκοντα διαµεσολαβητή ή να εξακολουθήσει να τα ασκεί µόνον εφόσον είναι
βέβαιος ότι είναι σε θέση να διεξαγάγει τη διαµεσολάβηση µε ̟λήρη ανεξαρτησία
και ουδετερότητα, ούτως ώστε να διασφαλίζεται ̟λήρης αµεροληψία, και µε τη ρητή
συγκατάθεση των µερών.

2.2 Αµεροληψία
Ο διαµεσολαβητής ενεργεί και ̟ρέ̟ει και ̟ρος ο̟οιονδή̟οτε τρίτο να δίνει την
εντύ̟ωση ότι ενεργεί σε µόνιµη βάση µε αµεροληψία έναντι των µερών και µεριµνά
για την ισότιµη εξυ̟ηρέτηση όλων των µερών στο ̟λαίσιο της διαµεσολάβησης.

Άρθρο 3
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ, ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ, ∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ
∆ΙΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΗ
3.1 ∆ιαδικασία

Ο διαµεσολαβητής λαµβάνει µέριµνα ούτως ώστε τα µέρη της διαµεσολάβησης να
κατανοούν τα χαρακτηριστικά της διαδικασίας ̟ου ̟ρόκειται να ακολουθηθεί,
καθώς και τον ρόλο του διαµεσολαβητή και των µερών. Ο διαµεσολαβητής
βεβαιώνεται, ιδίως, ότι ̟ριν α̟ό την έναρξη της διαµεσολάβησης τα µέρη έχουν
κατανοήσει και συµφωνήσει ρητώς τους όρους και τις ̟ροϋ̟οθέσεις της συµφωνίας
διαµεσολάβησης, συµ̟εριλαµβανοµένων ιδίως των διατάξεων ̟ου ενδεχοµένως
διέ̟ουν τις υ̟οχρεώσεις εχεµύθειας ̟ου βαρύνουν τον διαµεσολαβητή και τα µέρη.
Κατό̟ιν αιτήµατος ο̟οιουδή̟οτε των µερών, η συµφωνία διαµεσολάβησης
καταρτίζεται γρα̟τώς. Ο διαµεσολαβητής φροντίζει για την ̟ροσήκουσα διεξαγωγή
της διαδικασίας, λαµβάνοντας υ̟όψη τα δεδοµένα της εκάστοτε υ̟όθεσης, ̟.χ. τις
̟ιθανές ανισορρο̟ίες ισχύος, τυχόν ε̟ιθυµίες ̟ου έχουν εκφράσει τα µέρη και την
ανάγκη για ταχεία ε̟ίλυση της διαφοράς. Τα µέρη είναι ελεύθερα να συµφωνήσουν
µε τον διαµεσολαβητή τον τρό̟ο διεξαγωγής της όλης διαδικασίας είτε µε
̟αρα̟οµ̟ή σε κά̟οιο σύνολο κανόνων ή µε άλλον τρό̟ο. Αν το κρίνει σκό̟ιµο, ο
διαµεσολαβητής δύναται να ακροασθεί έκαστο µέρος χωριστά.

3.2 Ευθυδικία
Ο διαµεσολαβητής διασφαλίζει ότι όλα τα µέρη έχουν ε̟αρκή δυνατότητα
συµµετοχής στη διαδικασία. Ο διαµεσολαβητής, αν το κρίνει σκό̟ιµο, ενηµερώνει τα
µέρη και δύναται να ̟ερατώσει τη διαµεσολάβηση εφόσον:
α) ε̟έρχεται διευθέτηση της διαφοράς η ο̟οία, κατά την κρίση του φαίνεται µη
εκτελεστή ή ̟αράνοµη, µε γνώµονα τα δεδοµένα της υ̟όθεσης και την ικανότητα
του διαµεσολαβητή να διατυ̟ώσει µια τέτοια κρίση ή
β) ο διαµεσολαβητής θεωρεί ότι η συνέχιση της διαµεσολάβησης είναι α̟ίθανο να
οδηγήσει στη διευθέτηση της διαφοράς.

3.3 Περάτωση της διαδικασίας
Ο διαµεσολαβητής λαµβάνει κάθε ̟ρόσφορο µέτρο ̟ροκειµένου να διασφαλισθεί ότι
η διευθέτηση ̟ου ενδεχοµένως θα εξευρεθεί για την ε̟ίλυση της διαφοράς είναι
̟ροϊόν γνώσης και εµ̟εριστατωµένης συναίνεσης όλων των µερών, καθώς ε̟ίσης ότι
όλα τα µέρη κατανοούν τους όρους της συµφωνίας. Τα µέρη είναι ελεύθερα ανά
̟άσα στιγµή να α̟οχωρήσουν α̟ό διαδικασία διαµεσολάβησης χωρίς αιτιολογία. Ο
διαµεσολαβητής δύναται, κατό̟ιν αιτήµατος ο̟οιουδή̟οτε των µερών και εντός των
ορίων της εντολής του, να ενηµερώσει τα µέρη για το ̟ώς µ̟ορούν να

ε̟ισηµο̟οιήσουν τη µεταξύ τους συµφωνία και για το ̟ώς µ̟ορούν να την
καταστήσουν εκτελεστή.

3.4 Αµοιβή
Ο διαµεσολαβητής οφείλει σε κάθε ̟ερί̟τωση να ̟αρέχει στα µέρη ̟λήρη
ενηµέρωση για τον τρό̟ο αµοιβής του ̟ου σκο̟εύει να εφαρµόσει, εκτός αν οι
σχετικές ̟ληροφορίες έχουν ήδη ̟αρασχεθεί. Ο διαµεσολαβητής δεν α̟οδέχεται την
α̟οστολή του ̟ροτού όλα τα µέρη της εκάστοτε διαφοράς συµφωνήσουν µε τις αρχές
̟ου ισχύουν για την αµοιβή του.

Άρθρο 4 ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ
Ο διαµεσολαβητής τηρεί α̟όρρητες όλες τις ̟ληροφορίες, οι ο̟οίες έχουν ̟ροκύψει
εκ της διαµεσολάβησης ή σε σχέση µε αυτήν, συµ̟εριλαµβανοµένου του γεγονότος
ότι ̟ρόκειται να διεξαχθεί ή έχει διεξαχθεί διαµεσολάβηση, εκτός αν είναι
υ̟οχρεωµένος να ̟ράξει άλλως εξαιτίας διάταξης νόµου ή για λόγους δηµόσιας
τάξης. Κάθε ̟ληροφορία η ο̟οία κοινολογείται εµ̟ιστευτικά στον διαµεσολαβητή
α̟ό ένα µέρος δεν ε̟ιτρέ̟εται να κοινολογείται στα άλλα µέρη, εκτός αν ̟αρέχεται
σχετική συγκατάθεση ή η κοινολόγηση της εκάστοτε ̟ληροφορίας είναι υ̟οχρεωτική
βάσει του νόµου.

Άρθρο 5 ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Σε ̟ερί̟τωση ̟αραβίασης των υ̟οχρεώσεων του διαµεσολαβητή ̟ου ε̟ιβάλλονται
α̟ό τον Κώδικα ∆εοντολογίας, ο Υ̟ουργός ∆ικαιοσύνης ∆ιαφάνειας και
Ανθρω̟ίνων ∆ικαιωµάτων, αφού λάβει τη σύµφωνη γνώµη της Ε̟ιτρο̟ής
Πιστο̟οίησης ∆ιαµεσολαβητών, δύναται να ̟ροβεί σε οριστική ή ̟ροσωρινή
ανάκληση της δια̟ίστευσης, ανάλογα µε τη βαρύτητα της ̟αράβασης ή την καθ'
υ̟οτρο̟ή συµ̟εριφορά του διαµεσολαβητή.

Η α̟όφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 ∆εκεµβρίου 2011
Ο Υ̟ουργός
Μιλιτιάδης Πα̟αϊωάννου

